
Kiinnitä ja kuuntele.
JBL Clip 2 on höyhenenkevyt, superluja ja supertehokas kannettava kaiutin. JBL Clip 2 on täysin 
vesitiivis ja se tarjoaa 8 tuntia soittoaikaa, mahdollistaen musiikkisi viemisen mihin tahansa 
menetkin, maalla tai vesillä. Suoratoista musiikkia langattomasti Bluetoothin kautta, tai kytke laite 
mihin tahansa älypuhelimeen tai tablettiin sen mukana tulevalla äänikaapelilla. Voit myös yhdistää 
kaksi Clip 2 -kaiutinta toisiinsa langattomasti ja nauttia voimistetusta äänenvoimakkuudesta. 
Käytä kaiutinpuhelinta selkeisiin, kohinattomiin ja kaiuttomiin puhelinsoittoihin. JBL Clip 2 on 
päällystetty kestävällä vesitiiviillä materiaalilla, ja se saa nimensä parannetusta jousihaastaan, 
jolla voit kiinnittää sen vaatteisiisi tai reppuusi niin, että se pysyy mukana missä tahansa 
seikkailussa.
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Tekniset tiedot
		Bluetooth-versio: 4.2

		Tuki: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6,  
HSP V1.2

		Kaiutinelementti: 1 x 40mm

		Antoteho: 1 x 3W

		Taajuusvaste: 120Hz – 20kHz (-6dB)

		Häiriöetäisyys: >80dB

		Akku: Litiumioni-polymeeri (3.7V/730mAh)

		Akun latausaika: 2.5 tuntia @ 5V, 0.5A

		Musiikin toistoaika: jopa 8 tuntia (vaihtelee 
äänenvoimakkuuden tason ja sisällön 
mukaan)

		Bluetooth-lähettimen teho: 0 – 9dBm

		Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 
2.402 – 2.480GHz

		Bluetooth-lähettimen modulaatio:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

		Mitat (K x L x S): 141 x 94 x 42 (mm)

		Paino: 184g
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Ominaisuudet ja hyödyt
Langaton Bluetooth-suoratoisto
Suoratoista ääntä langattomasti älypuhelimestasi tai tabletistasi.

Ladattava akku
Sisäänrakennettu ladattava Li-ion-akku tarjoaa jopa 8 tuntia soittoaikaa.

Kaiutinpuhelin
Vastaa puhelimeen kaiuttimellasi vain napin painalluksella – kristallinkirkkaan kuuluvuuden takaa 
kohina- ja kaikuvaimennettu kaiutinpuhelin.

Kiinteä jousihaka
Kiinnitä Clip 2 mihin tahansa sopivaksi katsomaasi paikkaan ja ota se mukaan kaikille seikkailuillesi.

IPX7-vesitiivis*
Ei enää huolta sateesta tai roiskeista; voit jopa upottaa Clip 2:n kokonaan veden alle.

Langaton yhdistäminen
Voit yhdistää kaksi Clip 2 -kaiutinta toisiinsa langattomasti ja nauttia voimistetusta 
äänenvoimakkuudesta. 

Oheisrakenteinen 3,5 mm äänikaapeli
Mikäli musiikkisoittimessasi ei ole Bluetoothia, kytke äänikaapeli suoraan siihen ja nauti musiikistasi 
siitä huolimatta.

Materiaalit elämäntyylin mukaan
Seikkailitpa missä tahansa, kaiutin kestää matkassasi lujan kankaan ja kotelon vahvan 
kumimateriaalin ansiosta.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL CLIP 2
1 x mikro-USB-kaapeli latausta varten
1 x Pikaopas
1 x Turvallisuustiedote
1 x Takuukortti

*IPX7-vesitiiviyden määritelmä on, että kaiutin voidaan upottaa veteen enintään 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi.

Kannettava Bluetooth-kaiutin


